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  دکتر اسدی در مراسم قدردانی مدیریت شهری از نارنجی پوشان شیراز جنت تراز خواستار شد؛   

وز »پاکبان و باغبان« در شهر شیراز  ی ر نامگذار
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 عضو ناظر شورا در شهرداری منطقه دو: تا رسیدن به آرمان های مد نظر راه طوالنی پیش رو داریم

ومیت با عملکرد انقالبی کید کرد: بدرقه محر شهردار منطقه دو در گفتگو با »تماشا« تأ
- تامشا حسین حسن پور

عاکس: حجت رحیمی
دکتر محمد توالیی شیرازی در نشست خبری خود با بیان اینکه 
برخــی موفقیت هــای شــهرداری منطقــه ۲ از جملــه در موضــوع 
پروانه هــای  شــهرداری،صدور  درآمدهــای  چشــمگیر  افزایــش 
ساخت، زیباسازی و گسترش فضای سبز با اختالف زیاد نسبت 
به ســایر مناطق گویای روند رو به رشد توسعه ای  است، گفت: 
مفتخریم که با  کار تیمی و همراهی مجموعه شــهرداری شیراز و 

شورای شهر عملکرد منطقه ۲ مورد رضایت مردم است.  
وی با اشاره به اینکه همکاران، کارشناسان و پیمانکاران منطقه 
۲ الگــوی همدلی و هماهنگی برای خدمت صادقانه و مضاعف 
به شــهروندان هســتند، افزود: بــه جای اقدامــات ویترینی و 
شــعار به عملگرایــی و کار شــبانه روزی پرداختیم و لحظه 
بــه لحظــه  دوران مســئولیتی را موهبتــی بــرای خدمــت 
 بــه مــردم و رفــع مشــکالت شــیراز بــه عنــوان حرم ســوم 

اهل البیت)ع( می دانیم. 
توالیی ادامه داد: برخی اقدامات عمرانی، آســفالت 
و زیباســازی در بخش هایی از حوزه مســئولیتی 
پس از بیســت ســال انجام شــده است. 
انــداز  چشــم  کــه  حالیســت  در  ایــن 
 ســال آینــده رســد ۲۰۰درصــدی در تعداد 
پــروژه هــای عمرانــی و زیرســاختی بخصــوص در 
مناطق کمتر برخوردار به منظور رسیدگی به اقشار 

محروم است. 
شــهردار منطقــه دو تأکیــد کــرد: ســال آینــده در صورتــی 
کــه دســتگاه هــای خدمات رســان در ســطح این منطقه 
عملیات عمرانی آنها به پایان رسیده باشد قطع به یقین 
اعــالم مــی کنیــم کــه هیــچ کوچــه ای را نخواهیــم داشــت کــه 

آسفالت و خاکی باشد. 
وی با اشــاره به اینکه یکی از مشــکالت منطقه دو عدم آسفالت 
معابــر و کوچــه هاســت و شــهروندان نســبت بــه ایــن موضوع 
شــکایت بســیاری دارنــد، عنــوان کــرد: در این خصــوص بیش از 
۵۷ هــزار و ۸۵۰ متــر مربــع عملیات آســفالت اجرا شــده اســت و 
عملیــات زیــر ســازی آســفالت و کانیواگــذاری و جدول گــذاری در 

سطح محالت صورت گرفته است. 
شــهردار منطقه دو شــیراز با بیان اینکه این منطقه ۴۳۰۰ هکتار 
وســعت دارد کــه از ایــن میــزان ۵۸۰ هکتــار در بافــت فرســوده 
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه نــوع مرزبنــدی منطقــه دو و 

همســایگی آن با چند منطقه اســت این منطقه ۲۸ محله دارد و 
قریب به ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.  

 توالیــی اضافــه کــرد: در ســطح منطقــه دو تعــداد هفــت محلــه 
کــم برخــوردار وجــود دارد کــه ارزش ریالی بــرای اجرای پــروژه های 
عمرانی و خدمات شهری این محالت محروم بالغ بر ۶۳ میلیارد 

تومان است. 
وی همچنیــن بــا تأکید بر اینکه در حــوزه معاونت فنی و عمرانی 
بــه عنــوان فصــل شــکوفایی منطقــه دو تــالش شــد تا توســعه 
عدالــت اجتماعــی و خدمــت صادقانه به شــهروندان ســر لوحه 
ح  کار شهرداری منطقه قرار بگیرد، افزود: این سؤال همواره مطر
اســت که چرا باید استشــمام بوی خوش در شــمال غرب شیراز 
باشــد و بوی فاضالب و نامطبوع  را جنوب شــیراز داشــته باشــد 
که در این خصوص با نفوذ به عمق محالت، شناســایی، احصاء 
 و شناســنامه دار کــردن نیازهــای شــهروندان بــا اصــول علمــی، 

پروژه ها تعریف شد.  
توالیــی ادامه داد: هم اکنون تعــداد ۱۰۵ پروژه عمرانی و خدمات 
شــهری در مرحلــه رونــد ثبت در ســامانه PMIS اســت کــه از این 
تعــداد ۹۰ پــروژه در ســامانه تکمیــل شــده و در حــال تشــریفات 

مناقصه بوده و همچنین ۱۵ پروژه در حال انجام است. 
شــهردار منطقــه دو شــیراز همچنیــن بــا اعــالم این موضــوع که 
هزینــه پــروژه های عمرانــی منطقه بالغ بــر ۷۵ میلیــارد تومان به 
جــز هزینــه هــای تملــک بــوده اســت، افــزود: از تعــداد ۵۵ پروژه 
محــراب،  متــری   ۴۵ احــداث  پــروژه  منطقــه  ســطح  در   عمرانــی 
پیــاده راه ســالمت ضلــع غربــی احمــد ابن موســی)ع(، پیــاده راه 
مدافعان ســالمت، زمین های ورزشی، میدان گاه های شهری و 

بوستان های حاشیه ای از اهم این پروژه ها است. 
توالیــی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: در ســال جــاری براســاس 
ارزیابــی صورت گرفته منطقه دو به عنــوان یکی از مناطق برتر در 

حوزه رفع محرومیت زدایی معرفی شد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه در تالشیم تا مردم برای استفاده 
از خدمات تفریحی مجبور نشوند به شمال و شمال غرب بروند، 
گفت: نباید واژه محرومیت را برای محله های ســطح شــهر بکار 
برد. چرا که محروم ما مدیران بوده ایم که از ســال های گذشــته 
تاکنــون توانســته ایــم خدمــات را به نحو شایســته و بایســته به 

شهروندان ارائه شود. 
توالیی ادامه داد: در تالشــیم تا در محالتی همچون گود شــیری، 
گلکوب،  شــیخ علی چوپان، دباغی، دهپیاله پروژه هایی تعریف 

شود که رفع محرومیت آنها انجام شود. 

شــهردار منطقه دو با بیان اینکه یکی از فعالیت های مهمی که 
در ســطح منطقــه تعریــف شــد پراکندگــی فعالیت هــای عمرانی 
و خدمــات شــهری بــود، افــزود: تــالش شــد تــا در تمــام ســطح 
منطقــه دو، پــروژه هایــی در حوزه هــای مختلف عمرانــی، فضای 
ســبز و خدمات شــهری تعریف شــود که با این اقدام منطقه دو 
تبدیل یک کارگاه عمرانی در ســطح منطقه شــده اســت. این در 
حالیســت که از ســال آینده یک کارگاه عمرانی بزرگ به وســعت 

۲۵۰۰ هکتار در محدوده خدماتی این منطقه ایجاد خواهد شد.
اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه عمرانــی و خدمــات شــهری 
محالت کم برخوردار دیگر موضوع مورد اشــاره شــهردار منطقه 
دو بــود و وی ابــراز کــرد: لولــه گــذاری کوچــه هــای محالت ســطح 
منطقــه، پیــاده روســازی و اصالح شــیب معابر گلکــوب و اجرای 
، احداث  عملیــات جمــع آوری آب هــای ســطحی در شــهرک بهــار
سرویس بهداشتی در بوستان شکوفه و مرمت دیواره و جداره 
ســازی ۶۰ هزار متر مربع در دو محله گود شــیری و دباغی از دیگر 
اقدامات اســت.   توالیی ادامه داد: از تعداد ۵۵ پروژه عمرانی در 
ســطح منطقه پروژه احداث ۴۵ متری محراب، پیاده راه سالمت 
 ضلــع غربــی احمد ابن موســی)ع(، پیــاده راه مدافعان ســالمت، 
زمیــن هــای ورزشــی، میــدان گاه هــای شــهری و بوســتان هــای 

حاشیه ای از اهم این پروژه ها می باشد. 
* درآمد منطقه در یازده امهه ســال جاری ۱۱۵درصد تحقق 

داشت
 توالیــی همچنیــن در ایــن نشســت بــه حــوزه درآمــد پایــدار و 

سرمایه گذاری منطقه اشاره کرد و افزود: تا پایان بهمن ماه سال 
جــاری ۱۲۰ درصــد تحقق بودجه با احتســاب متمم صورت گرفت 
کــه در نــوع خود بی نظیر بود. این در حالیســت که در ســال ۱۴۰۰ 
بالــغ بــر ۶۲ درصــد از بودجــه محقق شــد که ایــن میــزان در یازده 

ماهه سال جاری ۱۱۵ درصد تحقق داشت. 
شــهردار منطقــه دو بــه یکــی اقدامــات مهــم منطقــه در وصــول 
مطالبــات اشــاره و عنــوان کرد: شــهرداری منطقه دو جــزء اولین 
مناطقــی بود کــه مبادرت به راه انــدازی واحد وصــول مطالبات از 
اداره دولتی کرده اســت که این اقدام منجر به شناســایی قریب 
به ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه شــد که در مرحله اول ثبت و تأیید 

مبلغ ششصد میلیارد تومان صورت گرفت. 
وی همچنیــن در خصــوص قرار دادهای منعقد شــده، گفت: در 
حوزه قرار دادهای منعقد شده در چهار ماهه ابتدای سال جاری 
۵۱ قرار دادمنعقد شد و ۳۹ قرار داد در تشریفات مناقصه است. 
توالیــی با بیــان اینکــه در حوزه جــذب بودجه جاری با احتســاب 
بودجــه متمــم ۸۵ درصد جــذب بودجه جاری صــورت گرفت، به 
بودجــه بخش عمرانی اشــاره کرد و افــزود: در این بخش باتوجه 
به سررسید صورت وضعیت تا خرداد ماه سال آینده جذب صد 

در صدی خواهیم داشت. 
حوزه فنی و شهرســازی دیگر حوزه مورد تشریح شهردار منطقه 
دو بود و شهردار منطقه در این خصوص بیان کرد: در حوزه فنی 
و شهرســازی تا پایان بهمن ماه ســال جاری تعداد۲۲۴ موافقت 
اصولی، ۳۶۳ مورد پروانه ساختمانی و ۳۹۵ مورد پایان کار و ۲۸۲ 

عدم خالف و ۲۳۲۰ مورد استعالم غیر آپارتمانی صادر شده است 
که این آمار نشان دهنده کثرت و تراکم جمعیتی و فعالیت های 

گسترده منطقه دو است. 
توالیــی ادامــه داد: در حوزه ممیــزی و اطالعات مکانی حوزه های 
۲۹ تا ۶۳ مربوط به شــهرداری منطقه است که عمده فعالیت ها 

در حوزه تجاری است.  
او اضافــه کــرد: میزان وصولــی از حوزه ممیزی بالغ بــر ۱۵ میلیارد 
تومــان بــوده کــه این میــزان بــرای منطقــه ای که نیــاز بــه ارتقای 
کیفیــت زندگــی دارد و دارای بافــت هــای تجــاری و مرغــوب در 
اســت، در  زنــد و مشــیر فاطمــی  خیابــان هــای لطفعلــی خــان 

پایدارسازی درآمد بسیار مؤثر بوده است.  
شهردار منطقه دو همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته 
در حــوزه فضای ســبز، عنوان کرد: در این حــوزه  ۱۹ پروژه احداثی 
در بیســت و هفت نقطه منطقه انجام شــد که منجر به افزایش 

۱.۱ دهم مربع سرانه فضای سبز منطقه شد. 
توالیــی افزود: با مجموع اقدامــات صورت گرفته در حوزه فضای 
ســبز، منطقــه دو موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در حوزه احــداث، 
نگهــداری و تعمیــر و مرمــت از ســوی ســازمان ســیما، منظــر و 

فضای سبز شهرداری شد. 
او یادآور شــد: در حال حاضر ســرانه فضای ســبز منطقه ۸.۱ متر 
 مربع است که این میزان در سال گذشته ۷.۱ متر مربع بوده است.  
اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه عمرانــی و خدمــات شــهری 
محالت کم برخوردار دیگر موضوع مورد اشــاره شــهردار منطقه 
دو بــود و وی ابــراز کــرد: لولــه گــذاری کوچــه هــای محالت ســطح 
منطقــه، پیــاده رو ســازی و اصالح شــیب معابر گلکــوب و اجرای 
، احداث  عملیــات جمــع آوری آب هــای ســطحی در شــهرک بهــار
سرویس بهداشتی در بوستان شکوفه و مرمت دیواره و جداره 
ســازی ۶۰ هزار متر مربع در دو محله گود شــیری و دباغی از دیگر 

اقدامات است.   
* آامده بــاش اکمــل پرســنل شــهرداری منطقه ۲ تــا پایان 
تعطیــات نــوروزی بــرای خدمت رســانی به شــهروندان و 

مهامنان نوروزی    
شــهردار منطقــه دو همچنیــن ضمــن اعــالم آمادگــی منطقه دو 
در پذیرایــی و میزبانــی از میهمانــان و زائریــن نــوروزی، گفــت: در 
راســتای اقدامــات انجــام شــده در حوزه شــهری به مناســب فرا 
رســیدن ایــام نــوروز در پنــج نقطــه، المــان هــای نــوروزی نصــب 

خواهد شد. 
بــرای  نــوروز  ایــام  در  مــدارس  و  مســاجد  شــد:  یــادآور  توالیــی 

مساعدت به مهمانان نوروزی همراهی می نمایند. 
شهردار منطقه دو در پایان یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد شانزده 
پــروژه کالن عمرانــی در کنــار ریز پروژه ها تعریف شــده اســت که 
مناسب و بهسازی سازی بوستان کوی زهرا، احداث ۴۵ متری و 
لوله گذاری خیابان هرمزگان، پیاده روسازی و جداره سازی بولوار 
رازی، ســاماندهی فــاز یــک خیابــان خلیج فــارس، احــداث زمین 
چمن در خیابان کارگران و پروژه بهســازی و مرمت بنای تاریخی 
آبــش خاتون در ســطح ملی در راســتای احیا و جایــگاه بانوان در 
 ایــن پــروژه، از جملــه اقدامــات عمرانی ســال آینده خواهــد بود. 
توالیــی اضافــه کرد: در تالشــیم تا یک محور گردشــگری مذهبی 
با ســاماندهی آرامســتان دارالسالم، خیابان شــاهداعی الی ا... و 

آبش خاتون شکل بگیرد. 
* تغییر فرهنگ با اجرای پروژه ها همراه است

گفتنــی اســت ناظر شــورا در منطقــه دو در این نشســت 
اظهار داشت: در سطح منطقه هم اکنون بیش از یکصد 

پروژه در حال اجراست. 
محمد تقی تذروی اضافه کرد: درآمد منطقه دو، طی 

چنــد ماهــه گذشــته بیش از ســایر مناطــق بوده 
است. 

ناظــر شــورا در منطقــه دو شــهرداری بــا 
بیــان اینکــه روزهای دوشــنبه هــر هفته 

برنامــه مالقــات مردمــی برگــزار می شــود، گفت: 
در این برنامه شــنوای تمام مشــکالت مردم سطح 

رفــع  صــدد  در  قانونــی  چارچــوب  در  و  بــوده  منطقــه 
مشکالت مردم هستیم. 

 تــذروی بــا بیــان اینکــه در ایــن منطقــه تــا رســیدن بــه 
آرمــان هــای مــد نظــر راه طوالنــی پیــش رو داریــم، گفــت: 

بــا   آســفالت  عملیــات  همچــون  اقدامــات  برخــی  اجــرای   در 
دستگاه های خدمات رسان تداخل وجود دارد.   

 ناظــر شــورا در منطقــه دو ابــراز کرد: در حــوزه محرومیــت زدایی، 
کم کاری های گذشته را امروز لمس می کنیم اما عزم جدی برای 

مقابله با این اقدام آغاز شده است. 
تذروی همچنین به وضعیت دروازه کازرون در این منطقه اشاره 
کرد و گفت: وضعیت این بازار و خیابان خاص است و با توجه به 
اعتراضی که شــهروندان نســبت به آن دارند پاکسازی ها صورت 

می گیرد اما معضل جای دیگر است. 
وی یادآور شد: متأسفانه آمار سرقت های جز  بسیار باالست و 

فشار اقتصادی بر یک قشر خاص است.


